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   آعكة الدخل الوطنياتسعت حصة أرباب العمل من فقد بالرغم من األزمة المالية، 
   منهاالمستخَدمين تقلصت حصةبينما 
 إسرائيل في المستخَدمينمن  2009-2008 في الفترةية والمالية االقتصاد األزمة نالت

  .أرباب العملأآثر مما فعلته ب
إلى حصول  )2008اندلعت األزمة في الربع األخير من  (2009 العام معطياتتشير 

% 15 من") شغيليالفائض الت ("آعكة الدخل الوطني من حصة أرباب العملفي ارتفاع 
في % 62  منالمستخَدمينت حصة انخفض، فيما 2009في % 17 إلى 2008في 

  .2009في % 60 إلى 2008
رباب آان مفيدا جدا أل ، نجد أن هذا العقد2009-2000األعوام إذا ألقينا نظرة على 

إلى % 14ت من انخفض 2002- و2000 أن حصتهم في الفترة بين فبالرغم من. العمل
ت منذ ذلك واصلقد السابق، و  إلى مستواها2004ها سرعان ما عادت في ، لكن10%

 3شهدت زيادة بمعدل أنها  أي - 2009في % 17بلغت نسبة   اتساعها إلى أنالوقت
  .2000قياًسا بما آانت عليه في  نقاط مئوية

الدخل حصتهم من  تانخفضفقد : هميلإ، فإن العقد الحالي لم يحِسن المستخَدمونأما 
  .2009في % 60 مستوى ىإل، %66 2000، التي بلغت في نيالوط

 نسبةمن خالل مقارنة آذلك  الدخل الوطنييمكن الوقوف عند الالمساواة في تقاسم 
مع أن ف: المستخَدمينحصة  وحصة أرباب العمل ارتفاع نسبة مع الدخل الوطنيارتفاع 

حصة  أن إال، %30 نسبةب ارتفع 2009- و2000في الفترة بين  الدخل الوطني
 نسبةب على ارتفاع أرباب العملبينما حصل ، %17 من هذا االرتفاع آانت المستخَدمين

  . في حصتهم59%
في أوقات األزمات أنه ، إذ ُيعتَقد عادة مفروغ منهال يمكن القول إن ما جرى أمر 

 إلى ستخَدمينمحصة ال تنحىفيما باالنخفاض  حصة أرباب العملصاب ية تاالقتصاد
 في 2009-2008يبدو لنا أن التفسير الرئيسي يكمن في أن تأثير أزمة . اعاالرتف

فمع أن النمو الذي : 2003-2001 أزمة ه في آان أخف وطأة مناإلسرائيلي االقتصاد
  عام في نهاية المطاف آان منخفضا إال أنه آان أقل بقليل منه في2008  عامشهده

% 0.7 – آان منخفضا جدا 2009  عام؛ ومع أن النمو في%)5.2مقابل % 4 (2007
  ، لكنه آان إيجابيا–



 

  
  في فترة االنتفاضة الثانية شهد انكماشااالقتصاد أن رغم

 مع ذلك، يبدو أن الخطر الكامن في األزمة. لمدة عامين
 أرباب العملأتاح لعدد من فآان شديدا بما فيه الكفاية 

أو تخفيض األجور، في وقت / والمستخَدمين فصل
  .األرباح في التصاعداستمرت 

، إال اكن بارزيلم  يالنسبالتغيُّر في  التعبير الرقمي نأمع 
 2009في  ف:آانت آبيرةنطوي عليها يالتي أن المبالغ 

. ج.ش مليار 654 إسرائيل في الدخل الوطنيمثال بلغ 
فلو . ج.ش مليار 6.54  تعادلالنسبة الواحدة من هذا المبلغ

 نسبةعند  2009كة  من آعستخَدمينمحصة ال وقفت
، آما %60، وليس 2000، أي آما آانت في العام 66%

 2009في  المستخَدمون الواقع، لحصل على أرضجرى 
إذا قسمنا هذا . إضافية ج.ش مليار 39.2 جماعًة على

في  والمستخَدمات المستخَدمينالمبلغ على إجمالي عدد 
بما في ذلك غير ( مليون 3.015 نحو - 2009

 لوجدنا أن آل مستخَدم ومستخَدمة آان –) نياإلسرائيلي
، ج.ش 13,000 إضافة سنوية بواقع علىتحصل /يحصلل

  . في الشهرج.ش 1,083أي 
 أعاله حسنة المعطيات الصورة التي تعطيها ال شك في أن

، لكنها ال تبشر بالخير أرباب العملقل لعدد من على األ
 إلى فهي تشير من جهة. اإلسرائيلي والمجتمع لالقتصاد

 –تجّمع رأس المال والدخل في أيدي حفنة صغيرة 
المديرين في شرآات آبار مجموعات رأس المال و

 ذوي األجور العالية نسبيا، في المستخَدميناألعمال و
من . االقتصادقطاعين أو ثالثة فقط من مجمل قطاعات 

تشير هذه الصورة إلى التراجع المستمر في  ،الجهة الثانية
 المستخَدمينها غالبية تملكالتي قوة المساومة 
تراجع آلفة يؤول إلى ، ما إسرائيلوالمستخدمات في 

 قد أرباب العملإن األرباح التي تتراآم في جيوب . عملهم
 والمجتمع االقتصادعلى خسارًة تجّلى في المستقبل ت

 الذين يجدون  والمستخَدماتالمستخَدمون، فاإلسرائيلي
ئق ومنح أنفسهم صعوبة في تأمين مستوى حياة ال

 ال يمكن التوقع منهم أن ،وأوالدهم تأهيال وثقافة الئقين
 .  األجلةي طويلاقتصاد لعملية تطويريشكلوا قاعدة صلبة 

 أرباب العمل والمستخَدمون  
تقرير : آعكة الدخل الوطنيو

 يعرض 2009عام عن 
صورة عن وضع التشغيل 

توزُّع  واألجر والبطالةو
 بين  الوطنيالدخل

. أرباب العمل ولمستخَدمينا
ر التقرير عشية األول ينَش

 وهو توقيت يجدر –من أيار 
أن تُُجرى فيه، مرة في السنة 

المستخَدمين وضع مراجعة ل
 إسرائيل في والمستخَدمات

بكل ما يتعلق بالتشغيل 
آعكة وحصتهم في  األجرو

   .الدخل الوطني

       
   



 

  
  : على النحو التاليالدخل الوطني الدائرة المرآزية لإلحصاءتعّرف   الدخل الوطني

الذي ُدِفع ) بدل العمل والدخل من الممتلكات( ناقص الدخل ،إجمالي الناتج المحلي
ي ُدفع ، مع إضافة الدخل الذإسرائيل وألصحاب العمل األجانب العاملين في للمستخَدمينل
  .ين خارج البالداإلسرائيلي وأصحاب العمل للمستخَدمينل

 المستخَدمينين، إلسرائيليل آإجمالي الدخل الذي ُدفع الدخل الوطنيبكلمات أخرى، يعرَّف 
 وأصحاب العمل المستخَدميندخل . ها أو خارجإسرائيل، سواء عملوا في أرباب العملو

  .  قِدموا منهاتي للبلدان الالدخل الوطنيا من  يعتَبر جزءإسرائيلاألجانب العاملين في 
  حصة المستخَدمين وحصة أرباب العمل

  . والضرائب المفروضة على اإلنتاج المحليحصة أرباب العمل وحصة المستخَدمين من الدخل الوطنييتألف 
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  حصة المستخَدمين
  

 من آعكة الدخل الوطني في حصة المستخَدمينتتألف 
الدائرة  معطياتال تتيح  (ناألجيريبدل : جزئين

 األجيرين التمييز بين المرآزية لإلحصاء
 وأولئك العاملين في إسرائيلاملين في عين الاإلسرائيلي
 األجيرينوالبدل الذي يحصل عليه غير ) الخارج

  ).أصحاب المهن(
القادمون من الخارج، فإن دخلهم  األجيرونأما 

مع . وطنيالدخل ال في حصة المستخَدمينُيستقَطع من 
 قررنا عرض هذا المعطى لتبيان حصتهم ، فقدذلك

 – القادمون من خارج البالد فالعمالمن الكعكة، 
 يشكلون الفلسطينيون والعمال"  األجانبالعمال"

 يتراوح وفق اإلسرائيلي من قوة العمل آبيراجزءا 
؛ لكن حصتهم من %10-و% 8حسابات مختلفة بين 
  .نبّين سوف  صغيرة، آماآعكة الدخل الوطني

 األجر(من المدفوعات المباشرة  األجيرينيتألف بدل 
والمخصصات االجتماعية التي يحولها ) والراتب

 لصالح الصناديق المستخَدمين إلى أرباب العمل
، والتأمين واالدخارصناديق التقاعد : المختلفة مثل

  .الوطني وما إلى ذلك
       

و المبلغ فه) أصحاب المهن( األجيرينأما بدل غير 
 من مبالغ الدائرة المرآزية لإلحصاءالذي تشتقه 

مضروب  األجيرينغير  عدد ساعات عمل: أخرى
متوسط األجر للساعة في الفرع الذي يعملون فيه ب
  .قطاع األعمالب
  

  حصة أرباب العمل
  

 حصة أرباب العمل الدائرة المرآزية لإلحصاءتسمي 
ن من ويتم حسابه بطرح مبلغي" الفائض التشغيلي"

) 2(- وحصة المستخَدمين) 1: (الناتج المحلي
ينشأ . اإلنتاج المحليالمفروضة على ضرائب ال
  .بمعظمه في قطاع األعمال" الفائض التشغيلي"
الوارد في الجداول أدناه ال يشمل " الفائض التشغيلي"

الدخل من السكن وذلك بهدف إبراز البدل الذي يتلقاه 
  . اإلنتاجييصاداالقت من النشاط أرباب العمل

الناتج " الفائض التشغيلي"يجب اإلشارة هنا إلى أن 
أوال لعدم اشتماله :  إلى أسفلمخّفض في واقع األمر

من إنتاج % 2 التي تشكل نحو هبات رأس المالعلى 
األعمال؛ ثم ألن أصحاب الشرآات الخاصة الصغيرة 

ما " أجرإيرادات "يسجلون قسما من إيراداتهم آـ
 آعكة الدخل الوطني في  المستخَدمينحصة من يرفع
  . حصة أرباب العملبدل 

  
  



 

  
  الدخل الوطني

  عهوتوزُّ
  المستخَدمينبين 
  أرباب العملو

 في المستخَدمين من 2009-2008ية والمالية في الفترة االقتصادنالت األزمة 
  .أرباب العمل أآثر مما فعلته بإسرائيل

إلى ) 2008 في الربع األخير من اندلعت األزمة (2009 العام معطياتتشير 
الفائض  ("آعكة الدخل الوطني في حصة أرباب العملفي حصول ارتفاع 

حصة ت انخفض، فيما 2009في % 17 إلى 2008في % 15 من") التشغيلي
  .2009في % 60 إلى 2008في % 62 من المستخَدمين

أوقات األزمات في أنه ال يمكن القول إن ما جرى أمر مفروغ منه، إذ ُيعتَقد عادة 
 ستخَدمينمحصة ال تنحىفيما باالنخفاض  حصة أرباب العملصاب ية تاالقتصاد

 2009-2008يبدو لنا أن التفسير الرئيسي يكمن في أن تأثير أزمة . إلى االرتفاع
فمع أن : 2003-2001 أزمة ه في آان أخف وطأة مناإلسرائيلي االقتصادفي 

اف آان منخفضا إال أنه آان أقل بقليل منه  في نهاية المط2008النمو الذي شهده 
 – آان منخفضا جدا 2009؛ ومع أن النمو في %)5.2مقابل % 4 (2007في 
 في فترة االنتفاضة الثانية شهد االقتصاد علًما أن ، لكنه آان إيجابيا-% 0.7

مع ذلك، يبدو أن الخطر الكامن في األزمة آان شديدا بما . انكماشا لمدة عامين
أو تخفيض األجور، / والمستخَدمين فصل أرباب العملأتاح لعدد من ففاية فيه الك

  .دوصعبالفي وقت استمرت أرباحهم هم 
، نجد أن هذا العقد آان مفيدا جدا 2009-2000إذا ألقينا نظرة على األعوام 

إلى % 14ت من انخفض 2000صحيح أن حصتهم في العام . رباب العملأل
 إلى مستواها السابق، 2003رعان ما اقتربت في ، لكنها س2002في العام % 10
، أي أنها 2008في % 15 اتساعها إلى أن بلغت نسبة منذ ذلك الحينت واصلقد و

، فإن 2009ورغم األزمة التي شهدها العام . 2000تجاوزت حدها من العام 
 وهو -% 17صلت صعودها إلى أن بلغت مستوى ا وحصة أرباب العمل
  .داية العقدالمستوى األعلى منذ ب

الدخل صحيح أن حصتهم من . هميلإ، فإن العقد الحالي لم يحِسن المستخَدمونأما 
حصة ، مقابل انخفاض 2003-2001 شهدت ارتفاعا طفيفا في فترة أزمة الوطني

-2004 القسم األآبر من هذه الفترة، ومنها األعوام األربعة ، إال أنأرباب العمل
الدخل في  آان شاهدا على انخفاض حصتهم، يااقتصاد التي شهدت نمو 2008
  .2009في % 60 مستوى ى إل2000 في العام %66 من أصل الوطني
لتغيُّر النسبي لم يكن بارزا، إال أن المبالغ التي ينطوي ل  الرقميتعبيرالمع أن 

 مليار 654 إسرائيل في الدخل الوطني مثال بلغ 2009في ف: عليها آانت آبيرة
حصة  وقفتفلو . ج.ش مليار 6.54  تعادلة من هذا المبلغالنسبة الواحد. ج.ش

، 2000، أي آما آانت في العام %66 نسبةعند  2009 من آعكة المستخَدمين
 2009في  المستخَدمون، آما جرى على أرض الواقع، لحصل %60وليس 

إذا قسمنا هذا المبلغ على  بكلمات أخرى، .إضافية ج.ش مليار 39.2 جماعًة على
بما في ذلك ( مليون 3.015 نحو - 2009في  إسرائيللقوة العاملة في اإجمالي 

 علىتحصل /يحصلل لوجدنا أن آل مستخَدم ومستخَدمة آان –) يناإلسرائيليغير 
  . الواحد في الشهرج.ش 1,083، أي ج.ش 13,000إضافة سنوية بواقع 

د من خالل رصآذلك  الدخل الوطنييمكن الوقوف عند الالمساواة في تقاسم 
 بواقع ارتفع 2009- و2000 في الفترة بين الدخل الوطنيمع أن ف: المبالغ المالية

بينما حصل ، %17 من هذا االرتفاع آانت حصة المستخَدمين أن إال، 30%
  %.59 بواقععلى ارتفاع في حصتهم  أرباب العمل
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ن انخفاض حصة ع
المستخَدمين 
 من والمستخَدمات

  آعكة الدخل الوطني

 ليست أمرا جديدا بل ظاهرة رافقت العقدين إسرائيل في المستخَدمينحصة انخفاض 
 في الفترة التي سبقت ذلك، بين عامي المستخَدمين، علًما أن 1990األخيرين منذ العام 

بنك  (الدخل الوطنيحصتهم من ، آانوا ينعمون عادة من ارتفاع في 1990- و1975
  ).43: 2007تقرير سنوي ، إسرائيل

مع ذلك، . شهده العديد من الدول آاليابان وبلدان أوروبا الغربية وشمال أمريكاتاألمر ذاته 
شهدت بعض الدول آبلجيكا والسويد : ثابتةط اذ عالمية ظاهرةول إن ثمة ال يمكن الق

 الدخل الوطنيحصة العمل في "طالي آريستال، ( المستخَدمينحصة وفينلندا ارتفاعا في 
 االقتصاد، معهد ڤان لير، المؤتمر السنوي الثالث لخطة "2005-1955في الفترة 

  ).2007والمجتمع، آانون األول 
 آعكة الدخل الوطني من المستخَدمينحصة ، فإن االنخفاض المتواصل في إسرائيلأما في 

المساومة التي يملكونها، األمر الذي يعود إلى عدد يشير بالدرجة األولى إلى تراجع قوة ف
  :، منهاسابمن اال

 باتجاه تعزيز مجموعات رأس المال، ومن جملة 1985السياسة المنهجية المعتمَدة منذ . أ
إلى ذلك، تفضي الخصخصة .  خصخصة الشرآات والخدمات الحكوميةعن طريقذلك، 

ما وتجد السياسة الليبرالية الجديدة ترجمة آ. المستخَدمين أجرمن جهتها عادة إلى انخفاض 
لها في منح الدولِة الشرعيَة ألشكال التشغيل االستغاللية، من قبل تشغيل شرآات القوى 

  العاملة، وزعزعة سلطة االتفاقيات الجماعية، وعدم تطبيق قوانين العمل؛
 الهجرة تراجعا إضافيا في أعقاب موجةالمستخَدمين إلى ذلك، شهدت قوة مساومة . ب

الكبيرة من دول االتحاد السوڤييتي سابقا ومن أثيوبيا، والتي جرى استيعابها في سوق 
  .         األجر المنخفض، في بدايتها على األقل، على أساس لالعم

  
   الوطنيتوزُّع الدخل

  2009 بأسعار • الشواقل الجديدة بأسعار السوق، بماليين • 2000-2009
  

 2000  2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

  الدخل الوطني إجمالي
 654,083 646,681 646,574 611,531 573,070 532,088 499,986 501,071 516,051 502,548  بأسعار السوق

  المستخَدمينحصة . 1
  بدل العمل
  إسرائيل لمواطني

333,460 343,840 327,782 321,621 331,532 346,006 369,467 392,835 401,019 390,752 

 360,470 370,156 361,609 338,995 318,509 306,142 297,096 305,063 319,621 308,862 للمستخَدمينبدل محلي ل
بدل محلي ألصحاب 

 41,174 42,108 41,201 39,492 36,583 35,058 36,388 36,669 38,454 39,675  المهن
 المستخَدمينبدل : ناقص

 10,892 11,245 9,975 9,020 9,086 9,668 11,863 13,949 14,236 15,077 القادمين من الخارج
  حصة أرباب العمل. 2

 المحلي الفائض التشغيلي
باستثناء  المنازل 

 المملوآة

70,168 59,155 50,309 63,437 76,571 85,133 98,499 94,358 95,162 111,760 

الضرائب الصافية . 3

المفروضة على اإلنتاج 

  المحلي
92,528 91,438 95,939 95,407 102,082 106,251 104,367 114,623 113,493 113,471 

  
الجدول أعاله ال يضم اإليرادات المحلية الناتجة عن المنازل المملوآة واإليرادات الناتجة عن الممتلكات : مالحظة

  . ية في خارج البالداالقتصادوالمشاريع 
 16، الدائرة المرآزية لإلحصاء الحسابات الوطنية في قسم صادرة عن تمعطيامرآز أدڤا لأجراها  معالجة :مصدرال

  .2010آذار 



 

  

 الثالث في دخول مئات آالف إضعاف قوة المساومةعامل يتمثل . ج  
 أجر منخفضمهاجري العمل وعشرات آالف الفلسطينيين العاملين ب

  ؛سوق العمل الى يناإلسرائيلي المستخَدمين أجرقياسا ب
 األخير، وليس األقل أهمية، فيكمن في تضعضع مكانة أما العامل. د

 على عدد وقعالهستدروت التاريخية، بما في ذلك االنكماش الذي 
 تواظببل إن الهستدروت .  المنظمين فيهاالمستخَدمين والمستخَدمات

 .أرباب العملب التصادم مع  تجنُّسياسةعلى انتهاج في اآلونة األخيرة 
 لالقتصاد أعاله بالخير المعطيات كسهاال تبشر الصورة التي تع

فهي تشير من جهة إلى تجّمع رأس المال . اإلسرائيليوالمجتمع 
آبار  مجموعات رأس المال و–والدخل في أيدي حفنة صغيرة 
 ذوي األجور العالية المستخَدمينالمديرين في شرآات األعمال و

من . االقتصادنسبيا، في قطاعين أو ثالثة فقط من مجمل قطاعات 
الجهة الثانية تشير الصورة إلى التراجع المستمر في قوة المساومة 

، ما يسفر إسرائيل والمستخدمات في المستخَدمينملكها غالبية يالتي 
أرباب إن األرباح التي تتراآم في جيوب . اعن تراجع آلفة عمله

 والمجتمع االقتصادعلى خسارًة تتجّلى في المستقبل  قد العمل
 الذين يجدون صعوبة في  والمستخَدماتالمستخَدمون ف،اإلسرائيلي

ح أنفسهم وأوالدهم تأهيال وثقافة الئقين ال تأمين مستوى حياة الئق ومْن
ي اقتصاد لعملية تطويريمكن التوقع منهم أن يشكلوا قاعدة صلبة 

  . األجلةطويل
  

   الوطنيتوزُّع الدخل
   بأسعار السوق، بالنسبة المئوية• 2000-2009

  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

2007  

  
2008  2009  

  الدخل الوطنيمجموع 
  100 100 100 100  100 100 100 100 100 100  بأسعار السوق

  المستخَدمينحصة . 1
بدل العمل للمواطنين 

  يناإلسرائيلي
66 67 65 64 62 60 60 61 62 60 

 55 57 56 55 56 58 59 61 62 61  ألجيرينبدل محلي ل
دل محلي ألصحاب ب

 6 7 6 6 6 7 7 7 7 8  المهن
 المستخَدمينبدل : ناقص

 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 القادمين من الخارج
  حصة أرباب العمل. 2

 المحلي الفائض التشغيلي
 المنازل  باستثناء
 المملوآة

14 11 10 13 14 15 16 15 15 17 

الضرائب الصافية . 3
المفروضة على اإلنتاج 

  المحلي
18 18 19 19 19 19 17 18 18 17 

  
الجدول أعاله ال يضم اإليرادات المحلية الناتجة عن المنازل المملوآة واإليرادات الناتجة عن الممتلكات : مالحظة

  . ية في خارج البالداالقتصادوالمشاريع 
 16، آزية لإلحصاءالدائرة المر الحسابات الوطنية في قسم صادرة عن معطياتمرآز أدڤا لأجراها  معالجة :مصدرال

  .2010آذار 
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   توزُّع الدخل
  في قطاع األعمال

، "الفائض التشغيلي "يعود له الفضل األول في إنتاجفي قطاع األعمال، الذي 
 قتصاداال أآبر منها في إجمالي آعكة الدخل الوطني في حصة أرباب العمل

  . أقلالمستخَدمينحصة التي رأيناها في الصفحة السابقة؛ وفي المقابل، فإن 
 بقطاع األعمال، التي تراوحت في آعكة الدخل الوطني في المستخَدمينحصة 

 إلى 2009في تدريجيا إلى أن وصلت ت انخفض، %60-%58مطلع العقد بين 
  %.53 –أدنى مستوى لها 

 بعض الشيء وبلغت حصة أرباب العملت انخفض 2008-2007مين افي الع
 إلى مستواها 2009في ، ورغم األزمة العالمية، عادت هذه الحصة لكن%. 26

، األمر الذي يشكل ارتفاعا آبيرا في حساب العقد، %29 – 2006في العام 
في % (22-و )2000في % (24راوحت الحصة بين مستوى  مطلعهفي ف

2002.(   

  
  

  عمال في قطاع األتوزُّع الدخل
   بأسعار السوق، بالنسبة المئوية من إجمالي اإلنتاج المحلي لقطاع األعمال• 2000-2009

 
2009  

  
2008 

2007  

  
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 

100  100  100  100 100 100 100 100 100 100 

إجمالي 
اإلنتاج 
  المحلي
بأسعار 
   السوق

53 56 55 54 54 54 56 59 60 58 
حصة . 1
  لمستخَدمينا

  

  األجيرينبدل  49 51 50 48 46 46 47 48 49 46

بدل أصحاب  9 9 9 8 8 8 8 8 8 7
  المهن

29 26 26 29 28 27 25 22 23 24 

حصة . 2
  أرباب العمل

الفائض 
 التشغيلي
المحلي 
باستثناء 
المنازل 
 المملوآة

18 18 18 17 19 19 19  19 18 18 

الضرائب . 3
الصافية 

المفروضة 
إلنتاج على ا
  المحلي

  
    .نتيجة تدوير األرقام% 100 نسبةبعض أعمدة الجدول تتجاوز في مجموعها  فيالمبالغ الناتجة : مالحظة

 آذار 16، الدائرة المرآزية لإلحصاء صادرة عن ورقة الحسابات الوطنية في معطيات أدڤا لمعالجة أجراها :مصدرال
2010.  



 

  
  أبرز 

  التقلبات
  في القطاع

  المالي

 في ظهور لهاأول في ية العالمية االقتصاد األزمة أتنش
 آانت إسرائيلومع أن وطأة األزمة في . القطاع المالي

 ا أيضا، آان عاملوهنا في دول أخرى، لكن هاأخف من
  .هذا القطاع أآثر من تحّمل وزرها

% 2.8 بواقع في مجمله انخفاضا 2009شهد العام 
وآان . عار ثابتة بأس،باألجر المتوسط اإلجمالي لألجير

االنخفاض األآبر في القطاع البنكي والتأميني والمالي 
مع ذلك، لم يكن هذا %. 13.2الذي وصل إلى حد 

، فبرغم أرباب العملاالنخفاض نابعا من ضائقة حّلت ب
االنخفاض الذي ُسجِّل في األجور، زاد عدد 

الدائرة المرآزية ( في تلك القطاعات المستخَدمين
، )2010 آذار 8، 046/2010ن صحافي بيا، لإلحصاء

 القطاع استغلوا  فيأرباب العملما يعطي انطباعا بأن 
 من جهة والتوسع من األجراألزمة لغرض تخفيض 

  .جهة أخرى
 في القطاع المالي إال وقتا قصيرا األجرلم يُدم انخفاض 

، حين آانت سائر 2009ففي الربع الثالث من : نسبيا
في األجور، آان القطاع  انخفاضالقطاعات تواجه 

% 6.9 وصل إلى ارتفاعمن  ينعمالمالي وحده 
بيان صحافي ، الدائرة المرآزية لإلحصاء(

  ).2009 آانون األول 7، 271/2009
تجدر اإلشارة إلى أن القطاع المالي يعتمد على عمالة 

 2009ففي : اإلسرائيليتشكل أقلية في قوة العمل 
، ما يشكل أجيرة  ألف وظيف93.6إلى وصل تعدادها 

 االقتصاد في األجيرينمن مجموع وظائف % 3.3
بيان صحافي ، الدائرة المرآزية لإلحصاء(

     . )2010 آذار 8، 046/2010
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  اإلنتاج
  ،ارتفاعفي 

  واألجور
  انخفاضفي 

  
  

 إنتاج ساعة نسوأ التي عرفها العقد األخير بي الفجوة األ2009شهد العام 
 عموما وفي قطاع األعمال االقتصادالعمل وبدل العمل لوحدة اإلنتاج، في 

  .خاصة
في قطاع % 7.3 نسبةساعة العمل بفي  اإلنتاج ارتفعففي العقد األخير، 

 بدل العمل انخفضفي المقابل، .  بمجملهاالقتصادفي % 7.5 نسبةباألعمال، و
  . بمجمله أو في قطاع األعمالاالقتصاد، سواء في %7.8 بواقع اإلنتاج لوحدة

فمع :  ملفتا بشكل خاصاانخفاض، عام األزمة العالمية، 2009وقد شهد العام 
 بواقعو)  عمومااالقتصادفي % (2.9 بواقع ارتفعأن اإلنتاج لساعة العمل 

 بنحو فضانخ، فإن بدل العمل لوحدة اإلنتاج )في قطاع األعمال% (2.6
  . عموما وقطاع األعمال أيضااالقتصاد في آل من -% 5.0

 المذآورة ما آنا وسقناه أعاله من أن العقد األخير آان مفيدا المعطياتتؤآد 
   .  بالقدر نفسهالمستخَدمين، لكنه لم ُيِفد إسرائيل في رباب العملأل

  
 جبدل ساعة العمل، إنتاج ساعة العمل، وبدل العمل لوحدة اإلنتا

  100 = 2000 مؤشر • 2009-2000 
  

  االقتصادعموم  قطاع األعمال
 

بدل العمل 
لوحدة 
 اإلنتاج

إنتاج ساعة 
 العمل

بدل ساعة 
 العمل

بدل الساعة 
لوحدة 
 اإلنتاج

إنتاج 
ساعة 
 العمل

بدل ساعة 
 العمل

 السنة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2000 

102.9 99.3 102.1 101.7 101.2 103.0 2001 

102.4 93.4 95.6 100.1 97.2 97.3 2002 

97.5 95.9 93.5 97.5 97.9 95.4 2003 

93.7 100.9 94.6 94.7 102.6 97.2 2004 

92.9 104.3 96.9 93.8 104.5 98.1 2005 

93.4 109.1 101.8 94.4 108.4 102.3 2006  

96.0 107.8 103.5 95.8 107.7 103.2 2007  

97.1 104.7 101.7 96.9 104.6 101.3 2008 

92.2 107.3 98.9 92.2 107.5 99.1 2009 
  

الدائرة المرآزية  الحسابات الوطنية في قسم صادرة عن معطيات أدڤا لمعالجة أجراها :المصدر 
  .2010 آذار 16، لإلحصاء

  
مجموع النفقة على األجر والراتب، (هو حاصل قسمة إجمالي بدل العمل بدل ساعة العمل 

ات العمل في على إجمالي ساع) أرباب العملإضافة إلى المخصصات االجتماعية التي يرصدها 
  .خالل السنة)  فقطلألجيرين (االقتصاد

  
 المستخَدمينعلى إجمالي عدد ساعات عمل هو حاصل قسمة إجمالي اإلنتاج إنتاج ساعة العمل 

  .االقتصاد، وهو يعكس مستوى إنتاجية العمل في ) وأصحاب المهناألجيرين(
  

   .إلنتاج في وحدة العمل هو حاصل قسمة بدل ساعة العمل على ابدل العمل لوحدة اإلنتاج
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  رغم
  األزمة

  –ية االقتصاد
  ارتفاع

  أجرفي 
  المديرين

  
  

% 9 بحوالي 2009ت آلفة آبار المديرين العاملين في شرآات البورصة في العام ارتفع
ويعتَبر . لواحد في الشهر اج.ش ألف 212، أي ج.ش مليون 2.54وبلغت بالمتوسط مستوى 

ية اقتصاد وهو ملفت ال سيما وأنه جاء في خضم أزمة 2008 آبيرا قياسا بالعام اارتفاعهذا 
  .عالمية

 السنوي للمديرين العامين في األجر عن آلفة معطيات 2010في آذار چلوْبس أوردت جريدة 
لسنوي المتوسط  ااألجرفقد شهدت آلفة  المعطياتوفقا لهذه . الشرآات المتداولة في البورصة

 تدريجيا اارتفاع، ج.ش مليون 1.67 2003للمدير الكبير في شرآات البورصة، التي بلغت في 
في ت قليال انخفضوبعدما . ج.ش مليون 2.52إلى مستوى % 50 بما يقارب 2007حتى العام 

في % 52 زيادة بواقع يشكل ما - ج.ش مليون 2.54ت من جديد إلى مستوى ارتفع 2008
  .2003 مقارنة بالعام جراألآلفة 

المتواصل األآبر بكل ما   في أجور آبار المديرين يمثل التغيُّراالرتفاعتجدر اإلشارة إلى أن 
 متوسط الاألجر خصوصا على خلفية أن االرتفاعويبرز هذا . إسرائيل في األجريتعلق ب
 مجلد، سرائيلإبنك  (2009-2000بين العامين % 4 بواقع انخفض إسرائيل في األجيرلوظيفة 
 انخفض، %9 بواقعا ارتفاع للمديرين العامين متوسط الاألجر، حين شهد 2009في  ).األنظمة
           %.3نحو ب األجير في وظيفة متوسط الاألجر

  
   المديرينأجر

الشواقل  بماليين • السنوي لمدير في شرآة متداولة بالبورصة األجرآلفة متوسط 
  2009 بأسعار • الجديدة

  

1.67

1.97
2.12

2.33
2.52

2.33
2.54

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  
  2010 آذار 29-28، "2008 المديرين أجر"، چلوبسمجلة : المصدر

  
ير بالقيمة المئوية التغُّنسبة  

3.3 17.7 7.9 9.4 8.4  7.8-  9.1  

2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009  

  
  2010 آذار 29-28، "2008 المديرين أجر"، چلوبسمجلة : المصدر
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  في آل
  القطاعات،

  تحصل الغالبية
  أجر منخفضعلى 

  
  

 مرة آل شهر متوسط الدائرة المرآزية لإلحصاءحين تنشر 
، تميل وسائل اإلعالم إلى تسليط الضوء االقتصاد في األجر

 التي – ال سيما قطاع الكهرباء –على عدد من القطاعات 
  .تمتاز بأجورها المرتفعة

طى المتوسط لكل من المعهذا في حقيقة األمر، يخفي 
  : عادة حقيقتين اثنيناالقتصادقطاعات 

  أن التوزيع الداخلي في آل قطاع غير عادل تماما؛. أ
 في آافة المستخَدمين والمستخَدماتأن عددا آبيرا من . ب

حتى في . ا منخفضاأجرالقطاعات دون استثناء يتلقى 
 مرتفع، فإن أقلية فقط أجرالقطاعات التي تمتاز بمتوسط 

 األقلية أحيانا يبلغ حدا مرتفعا أجرا مرتفعا، لكن أجرتلقى ت
 في القطاع، مع أن األجرجدا لدرجة أنه يرفع من متوسط 

  .ا منخفضاأجراألغلبية تتلقى 
 مؤسسة معطياتلى باالستناد إباإلمكان التوقف عند هذا 

 في مختلف القطاعات األجرالتأمين الوطني عن توزُّع 
فيما يلي سوف نأخذ . االقتصاد في األجرمقارنًة بمتوسط 

ة التي صدرت عن مؤسسة التأمين الوطني ألخيربالمعطيات ا
  . 2007في العام 

 في األجيرينمن مجمل % 40بالمتوسط، تقاضى نحو . 1
 المتوسط، أي األجرا ال يتجاوز نصف أجر 2007العام 

 8,165علما أن المتوسط في تلك السنة بلغ  (ج.ش 4,083
  ).ج.ش
 فيه األجر قطاع خدمات الضيافة والطعام، الذي يندرج في. 2

الذين ال  نسبة األدنى في السوق، بلغت األجر إطارتحت 
  %.50 حوالي األجريتجاوز ما يتقاضونه نصف متوسط 

حتى في القطاع البنكي وخدمات األعمال، الذي يندرج . 3
 األعلى في السوق، لم يتجاوز ما األجرطار فيه تحت إ األجر
  .األجر نصف متوسط المستخَدمينمن % 40ه ااضيتق
 2007 في العام ى تقاضاألجيرينمن مجمل % 60نحو . 4

  .ج.ش 6،124 - األجرمن متوسط % 75ما ال يزيد عن 
 من يتقاضون أآثر من متوسط نسبة بلغت 2007في العام . 5

أعلى من ذلك في قطاعات النسبة ، وآان %27 األجر
بنوك، وخدمات األعمال، والالصناعة، والمواصالت، 

 في قطاعات النسبةوالخدمات العامة؛ في المقابل، بلغت 
  األخرىالتجارة، وخدمات الضيافة والطعام، والخدمات

الخدمات المقدَّمة لُألسر على والخدمات الشخصية والعامة، (
% 16 –) يد أفراد أو منظمات أو هيئات غير تابعة للدولة

  .بالمتوسط
ا مرتفعا على نحو أجرط لمن يتقاضون المعدل المتوس. 6

 الذي يعادل ثالثة األجر، وهو األجيرينخاص من بين مجمل 
 –  فأآثرج.ش 24,495 أو أآثر، أي األجرأضعاف متوسط 

  %.3.8بلغ 
 وصلتفي قطاعات الصناعة، والبنوك، وخدمات األعمال . 7
المتقاضين ثالثة أضعاف متوسط األعلى من بين  نسبةال

 النسبةأما .  على التوالي%6.2-و% 6.6 –ر فأآثاألجر
  .األدنى فقد ُسجِّلت في قطاع التجارة وخدمات الطعام

              



 

  األجيرين المستخَدمينتوزُّع 
 المتوسط • المئوية النسبة ب• 2007- و1994 • األجر وفئة ياالقتصادوفقا للقطاع 

  الشهري
 

 األجرفوق مستوى متوسط   نسب تراآمية- جراألحتى مستوى متوسط 

القطاع 
حتى نصف  العام ياالقتصاد

 األجرمتوسط 

% 75حتى 
من متوسط 

 األجر

حتى 
متوسط 
 األجر

حتى ضعف 
 متوسط األجر

 أضعاف 3حتى 
 متوسط األجر

ثالثة أضعاف 
  فأآثرمتوسط األجر

 المجموع 3.3 5.5 18.7 72.5 61.3 41.9 1994
2007 40.2 60.8 72.8 17.9 5.5 3.8 
 ناعةالص 3.6 6.3 20.7 69.4 56.8 34.4 1994
2007 23.3 46.0 61.8 23.2 8.4 6.6 
 الكهرباء 3.6 5.1 17.5 73.8 60.6 33.1 1994

 2.8 5.3 15.1 76.9 65.2 40.7 2007 والبناء والمياه
التجارة  2.3 2.8 11.6 83.4 73.1 51.7 1994

وخدمات 
 1.8 2.5 11.7 83.9 72.9 49.6 2007 الطعام

 المواصالت 6.0 12.9 25.1 56.0 42.6 24.1 1994
2007 31.7 53.8 68.0 20.8 7.2 4.0 
البنوك  4.5 5.1 17.7 72.6 63.4 46.3 1994

وخدمات 
 6.2 7.4 17.8 68.7 58.8 40.3 2007 األعمال

الخدمات  2.8 5.6 20.8 70.8 58.9 41.2 1994
 2.4 4.8 22.9 70.0 56.5 38.2 2007 العامة

خدمات  2.0 2.8 12.7 82.4 72.5 54.4 1994
 1.7 2.7 11.7 83.9 74.6 56.1 2007 أخرى

 
 الذين ال المستخَدمين في قطاع الزراعة واألجيرين اإلجمالية آذلك المعطياتتشمل : مالحظة

   .ي يعملوناقتصادُيعَرف في أي قطاع 
 والتنظيم التابع لمؤسسة التأمين قسم البحوث صادرة عن معطيات أدڤا لمعالجة أجراها :المصدر

  .2010 آذار 10الوطني، 
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   أجر
  المستخَدمات

  أجردون 
  المستخَدمين

  
  

الذي تجريه  اقتصادات األسريمّكننا مسح إيرادات 
 من رصد فجوات الدائرة المرآزية لإلحصاء

القائمة بين األجور، بمقياَسي الشهر والساعة، 
لألسف الشديد تنَشر هذه . المستخَدمين والمستخَدمات

بعد عام من جمعها؛ وعليه فإن آخر  المعطيات
  .2008 المتوفرة تعود للعام المعطيات

، السنة األخيرة التي تتوفر عنها هذه 2008في 
 الشهري بين متوسط األجر، بلغ المعطيات

ن م% 63 أي ما يشكل - ج.ش 6,279المستخدمات 
 للساعة فبلغ بين متوسط األجر، أما المستخَدمين أجر

 أجرمن % 83، أي ج.ش% 42,6المستخدمات 
  .المستخَدمين

  
  2وللشهر 1 المتوسط اإلجمالي للساعةاألجر

   2009 بأسعار • بالشاقل الجديد • وفق الجنس • 2008-2000 • األجيرينبين 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   

47.7 48.5 46.4 46.4 46.4 46.1 47.1  48.5  46.7  
متوسط إجمالي 
 في األجر
 الساعة

8,185  8,280  7,797  7,826  7,835  7,733  7,969  8,306  8,020  
متوسط إجمالي 
 في األجر
  الشهر

  المجموع

51.5 52.1 49.7 49.8  49.7 49.6  51.1 53.1  
 

50.2  
  

متوسط إجمالي 
 في األجر
 الساعة

9,947  10,014  9,461  9,514  9,507  9,421  9,755  10,291  9,808  
متوسط إجمالي 
 في األجر
  الشهر

  الرجال

42.6 43.7 41.6 41.5 41.8 41.0 41.4  41.8  41.5  
متوسط إجمالي 
 في األجر
 الساعة

6,279  6,429  5,996  6,012  6,020  5,857  5,999  6,144  6,037  
متوسط إجمالي 
 في األجر
  الشهر

  النساء

  
  

  : اتمالحظ
 األجرهو حاصل قسمة الدخل اإلجمالي لربع العام الناتج عن :  اإلجمالي للساعةاألجر. 1

  .والراتب، على مجموع ساعات العمل في األشهر الثالثة المذآورة
  . والراتباألجرالدخل اإلجمالي الناتج عن :  اإلجمالي للشهراألجر. 2

مسوح ، الدائرة المرآزية لإلحصاءر اد من إصمعطيات لأدڤامعالجة قام بها مرآز : المصدر
  .، أعوام مختلفةالدخل



 

  
  مساهمة

  أرباب العمل
  في تمويل
  مخصصات
  الشروط

  االجتماعية

 الذي يتقاضونه، األجر أن يتلقوا، إضافة إلى للمستخَدمينيحق 
مدفوعات رب العمل إلى : مدفوعات إضافية يتحملها رب العمل

االستكمال، وصناديق صناديق ى لإمؤسسة التأمين الوطني و
التقاعد، والتعويضات التي يدفعها المصنع، وبدل السفر، وحيازة 

  .مقصف، وما إلى ذلك
، ثمة فجوات في األجرجوات القائمة في مجال فلكن، أسوة بال

  .الشروط االجتماعية أيضا
 حول المعطياتلألسف الشديد، تقتصر في الوقت الراهن 

 على لمستخَدمين لرباب العملأالشروط االجتماعية التي يدفعها 
 ما َينسب إلى العام المعطياتقطاع الصناعة فقط، وآخر تلك 

2008 .  
 في الفروع الصناعية عارًضا األجريبين الجدول أدناه مدفوعات 

تسلسل قوتها التقنية، ويعرض إلى جانبها مجموع وفق إياها 
على الشروط لمستخدميهم  أرباب العملالنفقات التي يرصدها 

  .2008-2004 المبّينة تعود للفترة المعطيات. الجتماعيةا
 أرباب العمليوضح الجدول، قبل آل شيء، أن مرآِّب ما ينفقه 

 خالل انخفض على الشروط االجتماعية قد األجرفي مدفوعات 
 في آل قطاع من القطاعات 2008-2004موجة النمو للفترة 

 صناعة :الثانوية األربعة التي تندرج في قطاع الصناعة
التكنولوجيا التقليدية، صناعة التكنولوجيا المختلطة التقليدية، 

، وصناعة صناعة التكنولوجيا المختلطة المتقدمة المختلطة
  .التكنولوجيا المتقدمة

 المستخَدمينثم إن الجدول يبرز الفروق الكبيرة بين فئات 
 دفع 2008في ف. المختلفة في آل ما يتعلق بالمزايا االجتماعية

 في صناعة التكنولوجيا التقليدية مبلغا إجماليا بواقع رباب العملأ
 ما – لمستخدميهم الشروط االجتماعية عن ج.ش مليار 1.57

 في قطاع الصناعة األجرمن مجمل مدفوعات % 14.7يعادل 
 في صناعة التكنولوجيا أرباب العملفي المقابل، دفع . هذا

من مجمل % 21.3ل ، ما يعادج.ش مليار 3.959المتقدمة مبلغ 
  . الذي ُدفع بتلك السنة في قطاع الصناعة هذااألجر

أرباب إذا أجرينا الحساب على أساس المستخدم الواحد نجد أن 
، في ج.ش 13,918 في صناعة التكنولوجيا التقليدية دفعوا العمل

 بصناعة التكنولوجيا المتقدمة مبلغ أرباب العملحين دفع 
            . ثة أضعاف أي حوالي ثال- ج.ش 42,800
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  الشروط االجتماعية
 في األجر آنسبة مئوية من إجمالي دفعات  االجتماعيةالعمل عن الشروطأرباب مجمل مدفوعات 

 • باآلالف األجيرين عدد • 2008-2004 •تسلسل قوتها التكنولوجية وفق القطاعات الصناعية 
   2009 بأسعار • والنفقات بماليين الشواقل الجديدة األجر اتمعطي

  
2008  2007  2006  2005 2004  

  التكنولوجيا التقليدية

  األجيرينوظائف   111.5  110.8  111.6  113.4  112.8
  

  األجيرين أجر 8,657 9,956 10,080  10,527  10,683
 

عمل الأرباب مجموع مدفوعات  1,428 1,573 1,562  1,590  1,570
  االجتماعيةعن الشروط

 آنسبة أرباب العملمدفوعات  16.5% 15.8% 15.5%  15.1%  14.7%
 األجرمئوية من 
   المختلطة التقليديةالتكنولوجيا

  األجيرينوظائف   75.2  75.0  77.6  82.7  85.0
  

  األجيرين أجر 6,843 7,767 8,339  9,074  9,555
 

العمل أرباب وعات مجموع مدف 1,204 1,352 1,426  1,543  1,615
  االجتماعيةعن الشروط

 آنسبة أرباب العملمدفوعات  17.6% 17.4% 17.1%  17.0%  16.9%
 األجرمئوية من 
   المختلطة المتقدمةالتكنولوجيا

  األجيرينوظائف   43.1  43.0  43.7  48.2  49.3
  

  األجيرين أجر 5,051 5,959 6,032  6,962  7,058
 

العمل أرباب مجموع مدفوعات  1,116 1,275 1,297  1,392  1,433
  االجتماعيةعن الشروط

 آنسبة أرباب العملمدفوعات  22.1% 21.4% 21.5%  20.0%  20.3%
 األجرمئوية من 
   المتقدمةالتكنولوجيا

  األجيرينوظائف   76.8  78.6  82.1  89.0  92.5
  

  األجيرين أجر 13,308 15,384 16,457  18,772  18,588
 

العمل أرباب مجموع مدفوعات  2,968 3,400 3,472  3,905  3,959
  االجتماعيةعن الشروط

 آنسبة أرباب العملمدفوعات  22.3% 22.1% 21.1%  20.8%  21.3%
 األجرمئوية من 
  

 تضم صناعات التكنولوجيا المتقدمة قطاعات: قطاعات الصناعة وفق قوتها التكنولوجية  :مالحظة
 المتقدمة –ضم صناعات التكنولوجيا المختلطة ت. اإللكترونيكا ووسائل الطيران واألدوية

، واآلالت، واألجهزة الكهربائية، ووسائل النقل )باستثناء قطاع األدوية(قطاعات الكيمياء 
التعدين  التقليدية قطاعات –تضم صناعات التكنولوجيا المختلطة ). باستثناء وسائل الطيران(

المعادن األولية، واط والبالستيك، المطوالمواد العضوية غير المعدنية، ووالتحجير، 
تضم صناعات التكنولوجيا التقليدية قطاع الغذاء، والمشروبات والتبغ، . والمنتجات المعدنية

الدائرة (ق، والطباعة، والشجر ومنتجاته روالنسيج، واللباس، والمنتجات الجلدية، والو
  ).2003، أيلول 2002، مؤشرات صناعية، ملخص سنوي المرآزية لإلحصاء

مؤشرات ، الدائرة المرآزية لإلحصاء من إصدار معطيات لأدڤامعالجة قام بها مرآز   :المصدر
  .، أعوام مختلفةصناعية

  



 

  أجيرون
  في المئوية

  العليا
  واألجيرون
  أصحاب

  :األجر المنخفض
2003-2008  

من  األجيرين: األجيرين لفئتين من األجر معطياتفي ختام هذا الفصل نعرض 
فناهم، أسوة بتعريف عّرالذين  منخفضالجر األأصحاب  واألجيرينعليا المئوية ال

 الذين ال يتجاوز دخلهم األجيرين، آOECDمنظمة التعاون والتطوير االقتصادي 
  .إسرائيلفي  األجيرين متوسط أجرالشهري ثلثي 

 والتي 2008-2003 السنوات معطيات مأخوذة من تحليل أجري على معطياتفيما يلي 
الدائرة لم تنشر ( في مسوحات الدخل التي تجريها الدائرة المرآزية لإلحصاءجمعتها 

، علًما أن التحليل المذآور )2009 بعد مجلد مسوحات الدخل للعام المرآزية لإلحصاء
  .ولم يتطرق إلى أصحاب المهن) األفراد( فحسب األجيرينتوقف عند 

 عن المئوية –والثاني ، األجر المنخفض عن أصحاب معطياتيعرض الجدول األول 
  .العليا

تغير تغيُّرا طفيفا فقط في الفترة ) متوسط األجرثلثي  (األجر المنخفضيمكن مالحظة أن 
في  ج.ش 3,979 إلى 2003 في ج.ش 3,789، من ج.ش 190-فقد ارتفع ب: المذآورة

يرة في السنة الكاملة األخُسّجلت الزيادة الكبرى %. 5 نسبة أي أنه سجل زيادة ب- 2008
  .2007من فترة موجة النمو، 

من :  الذي يمنح تذآرة الدخول إلى المئوية العليا بقدر أآبراألجر ارتفعفي المقابل، فقد 
%. 12.5 نسبة باارتفاع سجالم 2008في  ج.ش 38,746 إلى 2003 في ج.ش 34,429

  .2007و، آبر في السنة الكاملة األخيرة من فترة موجة النم األ االرتفاعهنا أيضا ُسّجل
 أصحاب لغير صالح تغيُّرا طفيفا آعكة الدخل الوطنيشهدت حصة آل من الفئتين في 

 من أوجها األجر المنخفضت حصة أصحاب انخفضففي حين : األجر المنخفض
ت حصة أصحاب ارتفع، فقد 2008في % 7.4 إلى 2004الذي وصلت إليه في %) 7.8(

  .2008 في% 6.7 إلى 2003في % 6.4 من األجر المرتفع
، فإن األجرمن إجمالي % 7زد على ذلك، في حين تتلقى آال الفئتين على السواء نحو 

، بينما إسرائيل اإلجمالي في األجيرينمن عدد %) 25.3(الفئة األولى تشكل حوالي ربع 
.  إسرائيل اإلجمالي في األجيرينفقط من عدد % 1تشكل الفئة الثانية، بما يتفق وتعريفها، 

                
  متوسط األجرهم ثلثي أجر الذين ال يتجاوز األجيرون

  2009 بأسعار • بالشواقل الجديدة • 2008-2003
2008  2007  2006  2005 2004 2003  

 متوسط األجر 5,684 5,795 5,693 5,698 5,996 5,968

 )أجر منخفض (متوسط األجرثلثا  3,789 3,863 3,795 3,799 3,998 3,979

25.3%  25.6%  25.5%  25.3%  26.2%  25.6%  الذين  في القوة العاملةاألجيرينوزن  
  ا منخفضاأجريتقاضون 

7.4%  7.4%  7.3%  7.3%  7.8%  7.5% ا من  منخفضاأجرحصة المتقاضين  
 األجيرين أجرآعكة 

   المحسوبون على المئوية العليااألجيرون
  2009 بأسعار • بالشواقل الجديدة • 2008-2003

 
2008  2007  2006  2005 2004 2003  

 الحد األدنى للمئوية العليا 34,429 33,815 34,827  34,556  37,930  38,746

حصة أجيري المئوية العليا من مجمل  1% 1% 1%  1%  1%  1%
 األجيرين

 أجرحصة المئوية العليا من آعكة  6.4% 5.8% 6.1%  6.1%  6.3%  6.7%
 األجيرين

  .، مجلدات مسوحات الدخل، أعوام مختلفةالدائرة المرآزية لإلحصاء لمعطيات صادرة عن اأدڤمعالجة أجراها مرآز : المصدر    
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  َمن يندرج في
  األجر المنخفضفئة 

  وَمن في 
  المئوية العليا؟

2008  
  
  

 محسوبات -% 36 - إسرائيلأآثر من ثلث النساء األجيرات في 
 ج.ش 3,979 –آما سبق وقلنا (ا  منخفضاأجراضين على فئة المتق

من جهة . بين الرجال% 15.4، مقابل )2009في الشهر، بأسعار 
ا، أجر مرتفعمن الرجال في فئة المتقاضين % 1.6أخرى، يندرج 

  .فقط من النساء% 0.4مقابل 
 -% 27.5 – ونحو ربع العرب -% 25.0 -نحو ربع اليهود 

  .ا منخفضاأجريتقاضون 
لمقابل، ثمة فرق آبير بين العرب واليهود فيما يتعلق بفئة في ا

 اأجر المتقاضين نسبةفبين اليهود، تبلغ : ا مرتفعاأجرالمتقاضين 
  .فقط بين العرب% 0.1لكنها تساوي ، %1.1ا مستوى مرتفع
من اليهود الشرقيين المتحدرين من الجيل الثاني في البالد % 21.2

محسوبون على فئة المتقاضين )  إفريياأي من ولد آباؤهم في آسيا أو(
من بين اليهود األشكناز من % 19.9- مقارنًة ب–ا  منخفضاأجر

  .الجيل الثاني في البالد
من اليهود األشكناز من الجيل الثاني % 1.5من الجهة الثانية، 

فقط % 0.7- مقارنة ب–ا  مرتفعاأجرمحسوبون على فئة المتقاضين 
  . الجيل الثانيمن بين اليهود الشرقيين من

 عالية، نسبة باألجر المنخفضثمة فئتان إضافيتان تمتازان بانتشار 
وَمن لم %) 26.8(هما القادمون من دول االتحاد السوفييتي سابقا 

  %).31.9( دراسيا ا عام12يتجاوزوا في تعليمهم 
ا  منخفضاأجرمن بين المتقاضين  الدنيا النسبةأما الفئة التي تحتل 

% 14.4 سنة دراسية فأآثر، وهي تشكل 16ن تعلموا فهي فئة الذي
 بحد ذاتها ليست منخفضة، علًما أن هذه الفئة النسبةفقط رغم أن 

   %.2.8 –ا أجر مرتفع الكبرى من بين المتقاضين النسبةتضم آذلك 
  

  وَمن في المئوية العليا؟ األجر المنخفضفئة  َمن يندرج في
   الكلي المئوية من المجكوعالنسبة ب• 2008

  
المتقاضون أجرا 
مرتفعا من العدد 

 اإلجمالي

المتقاضون أجرا 
منخفضا من العدد 

 اإلجمالي 

 

 الرجال 15.4 1.6

 النساء 36.0 0.4

 وآخروناليهود  25.0 1.1

 العرب 27.5 0.1

  من أباء مولودين في آسيا أو إفريقياإسرائيلمواليد : اليهود الشرقيون 21.2 0.7

  من أباء مولودين في أوروبا أو أمريكاإسرائيلمواليد : د األشكنازاليهو 19.9 1.5

  من االتحاد السوفييتي سابقا1990القادمون منذ  26.8 0.9

  عاما12المتعلمون حتى  31.9 0.2

  عاما15-13بين المتعلمون  25.5 0.4

   عاما أو أآثر16المتعلمون  14.4 2.8
  .2008، مجلد مسوحات الدخل الدائرة المرآزية لإلحصاء صادرة عن عطياتم لأدڤامعالجة أجراها مرآز : المصدر
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  العقد 
  المتقّلب

  
  

ال شيء يجّسد حقيقة أن العقد األخير بدأ خطوته 
 ماًرااألولى في أزمة وختم خطوته األخيرة في أزمة 

  . آما معدل البطالةفي خمس سنوات من النمو
ومعدل % 8.9 نسبة نموا آبيرا ب2000شهد العام 

وقد تسببت أزمة التكنولوجيا %. 8.8 نسبةبطالة ب
 الفائقة واألزمة التي لحقتها مع اندالع االنتفاضة

 ياالقتصاد بحدوث انكماش آبير في النشاط الثانية
 إلى 2003 التي وصلت في العام البطالةوإلى اتساع 

  %.10.7مستوى 
 ُسجِّل نمو بمعدل 2003 للعاممنذ النصف الثاني 

، وبالتوازي مع ذلك، %5سنوي متوسط من نحو 
 متواصال إلى أن بلغت اارتفاع البطالة نسبةشهدت 

الدائرة المرآزية % (6.1 حوالي 2008في 
 شباط 28، 042/2010، بيان صحافي، لإلحصاء

2010.(  
 إلى األسوأ في الربع  من جديدلكن الصورة تغيرت 

 2009في  البطالة نسبةلتصل  2008األخير من 
  %.7.6مستوى 

 البطالة نسبةُيتوقَّع أن تنخفض  ف2010أما في العام 
 إسرائيلوفقا لتوقعات بنك % (7.0حتى مستوى 

    ). 2010 نيسان 21المستحدثة بتاريخ 
  

  المستخَدمين غير نسبة
   بالنسبة المئوية• 2010 وتوقعات للعام 2000-2009
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  .2010 نيسان 21 بتاريخ إسرائيل إلى توقعات بنك 2010عام يستند معطى ال: مالحظة
  .، سنوات مختلفةالعاملةمسوحات القوة ، الدائرة المرآزية لإلحصاء اإللكتروني؛ إسرائيلموقع بنك : المصادر
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  ات/المستخَدمين، غالبية 2005منذ 
  الجديدات تعمل بوظائف آاملة/الجدد

  
 حّلت 2008 في الربع األخير من تأزمة التي بداأل
 مسار في لحظة آان يمر فيها سوق العمل في االقتصادب

 في معدل ارتفاع والبطالة في انخفاض: من التحسن
  .التوظيف الجديد بوظائف آاملة

مع بداية موجة النمو التي جاءت في أعقاب الرآود 
لعامين ي الذي سببته االنتفاضة الثانية، في ااالقتصاد

 ات/المستخَدمينمعظم ، آان 2004- و2003
  . جزئيةعمل بوظائفيالجديدات /الجدد

-2005في المقابل، تمّيزت األعوام األربعة الالحقة، 
 الجدد، بل المستخَدمين، ليس فقط بازدياد عدد 2008

  .آذلك بحقيقة أن معظمهم عمل بوظائف آاملة
 نالمستخَدمي شديد في عدد انخفاض حصل 2009في 

 ألف، وهو العدد األدنى منذ 18.9الجدد ووصل إلى 
حتى في سنوات الرآود التي صاحبت (مطلع العقد 

 الجدد مرتفعا المستخَدميناالنتفاضة الثانية، آان عدد 
          .آافة الوظائف آانت آاملة). أآثر

  
   والمستخَدماتالمستخَدمين  عددزيادة

   ف باآلال• 2003-2009 •وفق حجم الوظيفة 
  

              
  

8.6 5.2

53.8

45.9

71.8

86.5

19.8

37.7

59.2

30.4

15.7

33.6

10.4

-0.9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    עבדו מלא

    עבדו חלקית

  
 

  . ال تشمل الغائبين مؤقتا عن أعمالهم:مالحظة
 من معطيات"، 2010 شباط 28، بيان صحافي الدائرة المرآزية لإلحصاء اصدرتها معطيات لأدڤامعالجة أجراها مرآز : المصادر

  .، أعوام مختلفةمسوحات القوة العاملة، الدائرة المرآزية لإلحصاء؛ "2009 وللعام 2009للعام مسح القوة العاملة لربع السنة الرابع 
  



 

   قط من النمويستفيدوا لم المستخَدمينعدد آبير من المستخدمات و
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترّدي وضع
  العاطلين عن العمل رغم

  انخفاض عددهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قبل أن يفلح عدد آبير من العاملين، ونعني 2008حّلت أزمة نهاية 
موجة النمو التي بدأت في العاطلين عن العمل، في االستفادة من 

 229.5 إسرائيل بالمستخَدمين آان عدد غير 2009في . 2003العام 
امرأة يئسوا من البحث عن / ألف رجل43ألف، إضافة إلى زهاء 

الدائرة ؛ 2009 عن معطيات؛ ال تتوفر بعد 2008في (العمل 
؛ بنك 2010 شباط 28، بيان صحافي من المرآزية لإلحصاء

سوف نتناول فيما يلي آل فئة من ). 2009سنوي تقرير إسرائيل، 
   . هذه الفئات

  
يحق لكل عاطل أو عاطلة عن العمل تلقي مخصصات البطالة طبقا 

ة /على العاطل ، الشرط األول لهذا االستحقاقوفق. لشروط معينة
 التسجُّل بأحد فروع مكتب العمل التابع لوزارة الصناعة عن العمل

 تسّجل ولم يفلح مكتب العمل في عرض آل من. والتجارة والتشغيل
وظيفة مالئمة عليه، يستحق التوجه إلى مؤسسة التامين الوطني 

  .للمطالبة بتلقي مخصصات البطالة منها
.  في مكتب العملفي حقيقة األمر، ال يتسجل آل العاطلين عن العمل

من غير  %88 ال يتسجل بالمتوسط سوى ما يقارب 1995منذ العام 
إال   مخصصات البطالةال ينالفي نهاية المطاف و، المستخَدمين
  . من ذلكجزء أصغر

 مخصصات الحصول على شّددت الحكومة شروط 2002في العام 
 متلقي نسبة ا فيانخفاض بعد ثالث سنوات أحدثما مالبطالة، 

 النصف، من بمعدل المستخَدمين من بين غير مخصصات البطالة
 2008في . 2004في % 21.0 إلى 2001في العام % 44.8
 من جديد بعد منح تسهيالت مؤقتة في شروط النسبة ارتفعت

 وهي -% 31.8 2009في  ووصلت مخصصات البطالةاالستحقاق ل
مؤسسة التأمين الوطني، إستير (أدنى بعُد منها قبل فرض التقليصات 

  ).الجدول ب: 2009في  البطالةمتلقو مخصصات طوليدانو، 
 آذلك في إجمالي المبلغ الذي دفعته 2002ثرت التقليصات من العام أ

 هذا انخفض، فقد مخصصات البطالةمؤسسة التأمين الوطني عن 
 إلى 2001في ) ج.ش مليار 4.18(على نحو متواصل من أوجه 

؛ 2009بأسعار  (2007في ) ج.ش مليار 1.90(أسفل مستوى له 
  المبلغ مرة ثانية جراءارتفع 2009في ). 2الجدول : المصدر أعاله

وعلى الرغم من . ج.ش مليار 3.0، وبلغ إلى مستوى البطالةاتساع 
آان مشابها له )  ألف229.5 (2009في  المستخَدمينأن عدد غير 

، فإن مجموع المبالغ الممنوحة ) ألفا234.0 (2001في 
عنه %) 28 (ج.ش مليار آانت أقل ب2009في آمخصصات بطالة 

  .2001في 
 التي آانت ُتمَنح – 2002ى العام  حت–شبكة األمان : بكلمات أخرى

  .، أصبحت ضيقة أآثرالبطالةللنساء والرجال الذين ُدفعوا إلى سوق 
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  المستخَدمين مجمل غير من مخصصات البطالة الحاصلين على نسبة
2000-2009  

44.8%

37.0%

25.2%

31.8%

26.7%
23.5%23.7%23.9%

21.0%

01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  
قيد (، إستير طوليدانو 2009  للعاممخصصات البطالةمتلقو مؤسسة التأمين الوطني، : المصدر
  ).الطباعة

  
   بواسطة مؤسسة التأمين الوطنيمخصصات البطالةإجمالي مدفوعات 

  2009بأسعار  •ات الشواقل الجديدة مليارب
3.03 1.90 1.90 2.13 2.21 2.38 2.70 3.97 4.18 3.56 
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  
متلقو مؤسسة التأمين الوطني،   صادرة عنمعطيات لأدڤااها مرآز معالجة أجر: المصدر

  ).قيد الطباعة(، إستير طوليدانو 2009 للعام مخصصات البطالة
  

  امتداد مدة
  البحث عن عمل

  
  

 الذين تدوم بطالتهم المستخَدمين ثمة عدد آبير من غير 
من العاطلين % 21ُسجِّل أن  2008في ف. فترة طويلة

 ,OBCD( عن عمل ألآثر من عام عن العمل فتشوا
Israel, 2010: 51 .( 

الدائرة المرآزية  التي تنشرها المعطياتتبّين 
من بين  فقط، أن 2008، والمتوفرة حتى العام لإلحصاء

 الباحثين نسبةت ارتفع ألآثر من سنة، المستخَدمينغير 
في % 20.6عن عمل ألآثر من أربعة أعوام من 

 وسطوال يختلف األمر ؛ 2008في % 26.7 إلى 2004
من يبحث عن عمل لفترة تتراوح بين عامين وأربعة 

%. 43.4إلى % 39 من النسبةت ارتفعأعوام، حيث 
 الباحثين عن عمل لمدة تقل نسبةت انخفضفي المقابل، 

في % 30 إلى 2004في % 40.4عن عامين من أصل 
مسوحات القوة ، الدائرة المرآزية لإلحصاء (2008
  ).  م مختلفة، أعواالعاملة



 

  
  اليأس من

  البحث عن عمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نسبة في انخفاض
  العاملين

  على مضض
  بوظيفة جزئية

  

 فئة المستخَدمين رينبغي أن نضيف إلى جمهور غي
 األشخاص الذين أصابهم اليأس يآبيرة إضافية أال وه

اليائسون .  يبذلون الجهد إليجاد العملم يعودواول
عمل المل، لكن فشلهم في إيجاد أشخاص يريدون الع

فإذا جمعنا اليائسين مع غير . يدفعهم للتوقف عن البحث
 أعلى إسرائيل في البطالة نسبة، نجد أن المستخَدمين

  . من تلك التي يبلَّغ عنها في وسائل االتصال
وهو العام األخير الذي تتوفر عنه  (2008في 

ث عن  اليهود اليائسين من البحنسبةبلغت ) المعطيات
  .من القوة العاملة المدنية% 0.5عمل 
ين العرب اإلسرائيلي بين المواطنين النسبةأما 

المسيحيين غير العرب، ومعظمهم " (اآلخرين"و
فهي أعلى ) مهاجرون من االتحاد السوفييتي سابقا

الدائرة % (6.8 مستوى 2008في فقد بلغت : بكثير
وام ، أعمسوحات القوة العاملة، المرآزية لإلحصاء

%) 9.8( بين النساء النسبةمن جهة أخرى، ). مختلفة
  %).5.5(أعلى منها بين الرجال 

  
  

 المستخَدمينآما ويمكننا أن نضيف إلى جمهور غير 
 المستخَدمين العاملين والعامالت إسرائيلواليائسين في 

، بّلغ 2000في العام . في وظائف جزئية على مضض
ئية في  بوظائف جزالمستخَدمينمن % 19نحو 
 2007 أنهم يفعلون ذلك على مضض؛ في إسرائيل
يرغب هذا الجمهور %. 14.4تهم إلى نسبت انخفض

، وقتا أطولالمكّون من النساء والرجال في العمل 
، إسرائيلبنك (لكنهم ال يجدون وظيفة آاملة 

، وللمرة األولى منذ 2009في ). 2007تقريرسنوي 
لى مضض  عالمستخَدمينت نسبة ارتفعخمس سنين، 

، إسرائيلبنك (تقريبا % 6بوظيفة جزئية بواقع 
  .)195: 2009تقريرسنوي 

 العاملين نسبةفإن  OECD التي نشرتها المعطياتوفقا 
 يفوق بما يزيد إسرائيلعلى مضض بوظيفة جزئية في 

وآان بنك . OECDفي دول عنه عن ثالثة أضعاف 
 من% 80 قد أشار في وقت سابق إلى أن نحو إسرائيل

 على مضض بوظيفة جزئية هم من النساء مستخَدمينال
  ).181-178: 2005تقريرسنوي ، إسرائيلبنك (
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  التكنولوجيا الفائقة
  والقطاع المالي

   حالاليس
  لمعظم 

  يناإلسرائيلي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجال التكنولوجيا 
  الفائقة

يضم عددا من 
الصناعية القطاعات 

اآلالت، واألدوية، (
المرآبات و

أجهزة واإللكترونية، 
الرقابة، وصناعة 
) وسائل الطيران

إضافة إلى عدد من 
قطاعات الخدمات 

خدمات واالتصاالت، (
الحوسبة، والبحوث 

  ). والتطوير

 في موجود اإلسرائيلي االقتصادأآثر القطاعات بريًقا في 
). البنوك وشرآات التأمين (التكنولوجيا الفائقة والنشاط المالي

تشكل التكنولوجيا الفائقة نحو نصف اإلنتاج الصناعي في 
ية الكبيرة في االقتصاد وهي تجّسد عددا من النجاحات إسرائيل

وقد آان القطاع المالي بّراقا جدا قبل أزمة أيلول . هذا األوان
لكن آال القطاعين معا ال . ، وهو ال يزال يبرق بعدها2008

 في المستخَدمينفقط من إجمالي عدد % 12.9إال يوظفان 
  %.3.6 –والقطاع المالي % 9.3 –التكنولوجيا الفائقة : االقتصاد

شهد قطاع التكنولوجيا الفائقة اتساعا آبيرا في النصف الثاني من 
 ألف مستخَدم ومستخَدمة في 115.5التسعينات، حيث عمل فيه 

 في أعقاب .2001 ألف في 207.5 ووصل إلى 1995العام 
 عدد العاملين، انخفضالرآود الذي نجم عن االنتفاضة الثانية 

 2008 ليرتفع من جديد وبلغ في العام 2004لكنه عاد بعد 
  . ألف259.5مستوى 

نالت االنتفاضة ليس من حجم العمالة في التكنولوجيا الفائقة فقط، 
 من متوسط شهري انخفض الذي  أيضااألجربل ومن مستوى 

، 2003 في ج.ش 15,340 إلى 2001 في ج.ش 17,143بواقع 
لكن مع الخروج من الرآود بدأ %. 10.5 نسبةا بانخفاضما يشكل 
 ج.ش 16,270 وصل إلى ن إلى أرتفاع في هذا القطاع باالاألجر

 وهو المبلغ الذي ال يزال أدنى من الحد المعروف في - 2008في 
2001.  

المالية العالمية الحالية آان قطاع التكنولوجيا الفائقة في األزمة 
فنتيجة اعتماده الكبير على اإلنتاج، : أحد أوائل المتضررين

 في العالم وال سيما االقتصاد انكماش النشاط جراءأصيب القطاع 
الدائرة المرآزية سف الشديد، لم تنشر لأل. في الواليات المتحدة

  .2009لعام ل اصي بعُد تلخلإلحصاء
ا ارتفاع) البنوك وشرآات التأمين(مالي من ناحيته، شهد القطاع ال

 االنتفاضة إّبانمتواصال على امتداد العقد األخير، بما في ذلك 
وآان الرابَح .  ألف مستخَدم ومستخَدمة99.2 2008في موظًِّفا 

 ألف مستخَدم 10.7 من –األآبر القطاُع الثانوي للسمسرة المالية 
في  ألف 21.3 –هذا العدد  إلى ضعف 2000ومستخَدمة في 

2008.  
 القطاع المالي  الممنوح في آل مناألجرثمة شبه آبير للغاية ب

فت أنه رغم ما شهدته فترة من المل. وقطاع التكنولوجيا الفائقة
عدد العاملين في هذا القطاع،  مّطرد باالنتفاضة الثانية من ازدياد

 في ج.ش 15,768 من متوسط شهري بواقع انخفض األجرفإن 
 في القطاع عاد األجرلكن . 2003 في ج.ش 13,685 إلى 2001

 16,255 مستوى 2008في بعد ذلك ليرتفع من جديد إلى أن بلغ 
  .2001 أي أنه فاق الحد المعروف في - ج.ش
  
  
  
           



 

   التكنولوجيا الفائقة والمالي في قطاعاألجيرون    
  ات،/ زيادة العاملينسبةنات، وفق القطاع الثانوي، و/ إجمالي عدد العاملين• 2000-2008

   باآلالف•وفق القطاع الثانوي     
  

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

358.7  343.3  325.4  299.3  276.2  270.6  269.4  282.7  262.4  
 المستخَدمينإجمالي عدد 

 التكنولوجيا يفي قطاع
  الفائقة والمال

12.9% 12.8% 12.6% 12.0%  11.5% 11.6% 11.8% 12.5% 11.8% 
 ي العاملين في قطاعنسبة

التكنولوجيا الفائقة والمال  
من بين إجمالي عدد 

  االقتصاد في المستخَدمين

  الزيادة السنوية  36.2  20.3  -13.3  1.2  5.6  23.1  26.0  17.9  15.4
  قطاع التكنولوجيا الفائقة

تكنولوجيا الفائقة قطاع ال 189.3 207.5 193.2 192.6 197.1 217.2 238.0 248.3 259.5
  العدد اإلجمالي–

9.3%  9.3%  9.2%  8.7%  8.2%  8.3%  8.5%  9.2%  8.5%  
 العاملين في قطاع نسبة

التكنولوجيا الفائقة من بين 
 المستخَدمينإجمالي عدد 

  االقتصادفي 

الزيادة السنوية في قطاع   36.8  18.2  -14.3  -0.6  4.5  20.1  20.7  10.3  11.2
  التكنولوجيا الفائقة

117.1  111.1  105.1  100.0  93.4  89.7  89.3  92.2  89.2  
 المستخَدمينعدد : منهم

في صناعة التكنولوجيا 
 الفائقة

142.4  137.2  132.9  117.3  103.7  102.9  103.9  115.3  100.1  
 المستخَدمينعدد : منهم

في خدمات التكنولوجيا 
 الفائقة

  القطاع المالي

 العدد –القطاع المالي   73.1  75.2  76.2  78.0  79.1  82.1  87.4  95.0  99.2
  اإلجمالي

3.6%  3.5%  3.4%  3.3%  3.3%  3.3%  3.3%  3.3%  3.3%  
 العاملين في القطاع نسبة

المالي من بين إجمالي عدد 
  االقتصاد في المستخَدمين

  الزيادة السنوية   -0.6  2.1  1.0  1.8  1.1  3.0  5.3  7.6  4.2

  البنوك التجارية: منهم  36.0  36.5  36.6  34.1  36.4  35.0  41.0  42.9  44.3

  السمسرة المالية: منهم  10.7  12.7  15.6  14.7  13.4  16.6  16.5  18.8  21.3

  التأمين: منهم  21.3  22.1  20.8  23.5  25.4  26.5  26.1  28.5  28.7
  

  .، أعوام مختلفةةالقوة العامل، مسوحات الدائرة المرآزية لإلحصاء لمعطيات صادرة عن أدڤامعالجة أجراها مرآز :     المصدر
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   في قطاعي التكنولوجيا الفائقة والمالاإلجمالي  الشهريمتوسط األجر
  2009بأسعار  • بالشواقل الجديدة • 2001-2008

  
  

        
  

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001   
16,270   العدد اإلجمالي–قطاع التكنولوجيا الفائقة  16,592 15,265 14,846 15,165 15,634 15,859 16,157

15,993 القطاعات الصناعية في مجال التكنولوجيا  15,874 15,263 15,068 15,186 15,607 15,756 16,139
  العدد اإلجمالي–الفائقة 

12,224  نيةبات اإللكتروصناعة المرّآ: منها  12,830 13,079 13,010 11,350  11,591 11,881 12,707
20,395  صناعة أجهزة االتصاالت اإللكترونية: منها 19,239  18,159  18,151 19,146 19,497 20,063 21,030

18,872 صناعة األجهزة الصناعية للرقابة : منها 18,695 17,836 17,472 18,238 18,650 18,796 18,927
    ميةلواإلشراف، واألجهزة الطبية والع

14,276  صناعة وسائل النقل: منها 14,779 14,315 14,191 14,103 14,742 14,641 14,614

16,467 قطاعات الخدمات في مجال التكنولوجيا الفائقة  17,147 15,268 14,669 15,149 15,654 15,934 16,171
  العدد اإلجمالي–

 تاالتصاال: منها 11,692 10,645 10,368 10,000 9,904 9,920 9,936 9,898
17,650  خدمات الحوسبة: منها 19,224 17,006 16,208 16,825 17,322 17,352 17,257
20,918  البحوث والتطوير: منها 18,281 17,180 17,021 18,321 19,430 20,043 20,906
   العدد اإلجمالي–قطاع المال  15,768 14,150 13,685 14,643 15,085 16,252 16,108 16,255
  البنوك وغيرها من المؤسسات المالية : منها 18,541 16,445 16,239 17,088 17,648 19,102 18,720 18,950
  التأمين وصناديق االدخار: منها 10,068 9,635 9,287 9,935 10,022 10,390 10,706 10,728

         
  

  .، أعوام مختلفةعاملةالقوة ال، مسوحات الدائرة المرآزية لإلحصاء لمعطيات صادرة عن أدڤامعالجة أجراها مرآز :     المصدر

  


